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Fuel Your Immune System
• Brandstof voor immuun cel activiteit
• Ondersteunt het immuunsysteem, vooral in tijden van
verhoogde stress
• Beschikt over de ondersteuning voor het immuunsysteem
van NanoFactor®-extract
• Versterkt de steun van andere 4Life Transfer Factor®-producten
Wat is 4Life NanoFactor Glutamine Belangrijkste kenmerken
• Voorzien van NanoFactor extract dat
Prime?
4Life® NanoFactor® Glutamine Prime™
levert een extra ondersteuning voor de
gezonde celfunctie van het immuunsysteem, vooral in tijden van verhoogde
stress. Glutamine is een aminozuur dat
dient als een belangrijke bron van
brandstof voor immuuncellen. Glutamine
is voortdurend nodig en gebruikt door het
immuunsysteem. Maar reserves kunnen
worden uitgeput door extra allerdaagse
stress, zoals het oefenen en trainen voor
sportieve evenementen, het bijhouden
van het drukke dag-tot-dag leven, of
worstelen met verschillende gezondheidsproblemen. Glutamine Prime is geformuleerd met een rijke energiebron van
glutamine om de immuuncel-functie te
optimaliseren. Bovendien bevat het
bouwstenen van de belangrijke antioxidant glutathion, die helpt cellen te
beschermen tegen oxidatie, veroorzaakt
door vrije radicalen, en beschikt over 4Life
NanoFactor®- extract voor een verbeterde
communicatie tussen de immuuncellen.
Glutamine Prime is een uitstekende
partner product op de complete lijn van
4Life Transfer Factor®- producten.

PRIMAIR SUPPORT:

verbeterde communicatie ondersteunt
tussen immuuncellen en draagt bij
aan het moduleren van immuuncel
reactie.
• Zorgt voor brandstof vanuit glutamine
voor het optimaliseren van de
immuuncel functie, vooral in tijden
van verhoogde stress.
• Inclusief de bouwstenen van
glutathion, een krachtige antioxidant
geproduceerd in elke cel van het
lichaam, met inbegrip van immuuncellen.
• Verbetert de ondersteuning van het
immuunsysteem door het bevorderen
van het vermogen van uw lichaam om
eﬃciënter gebruik te maken van de
eigenschappen van andere 4Life
Transfer Factor producten.

DOSERING: Neem zes (6) capsules per dag met
een glas vloeistof. Voor het beste resultaat neem
drie (3) capsules, ‘s morgens en ’s avonds.

Supplement feiten
Dosering: Zes (6) capsules
Aantal doseringen per verpakking: 30
Hoeveelheid per dosering
L-Glutamine

% ADH*
2300 mg

†

Immuun Energie mix
780 mg
†
L-Arginine
N-Acetyl L-Cysteine
Alpha Liponzuur
L-alanyl-L-glutamine
NanoFactor®
Een gepatenteerde concentraat van nano-geﬁlterd koe biest
* Dagelijkse waarde
† aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld
ANDERE INGREDIËNTEN: Gelatine capsule, microkristallijne cellulose en stearinezuur.
BEVAT INGREDIËNTEN UIT MELK.

Wist u dat?
Glutamine wordt aangemaakt door de
meeste lichaamsweefsels door
opname uit voedselbronnen zoals
vlees, zuivelproducten en bonen.

Bestelinformatie
Item # 24083 - 180 st/ﬂes
Item # 24084 - 12 voor de prijs van 11

Immuun, Welzijn

SECUNDAIR SUPPORT:
Antioxidant
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